รายงานการสํารวจขาวโพดเลี้ยงสัตว สมาคมพอคาขาวโพดและพืชพันธุไทย
จังหวัดเพชรบูรณ – จังหวัดนครสวรรค
ระหวางวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561
รายนามผูเขารวมสํารวจผลผลิตขาวโพดและพืชไร
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นายมนตชัย ศรีชัยยงพานิช
นายสมชาย ศรีจิรารัตน
นายประวิทย อริยะวัฒนกุล
นายวีระ ไมเต็ง
นายชวลิต ตั้งอริยกุล
นายศุภสิทธิ์ ศิริเศรษฐ
นายนภสินธุ สินธนาพรชัย
นายบพิตร สุวรรณ
นายณรงคศักดิ์ โชวใจมีสุข
นางสาว นพภาภรณ ชัยศิรินิรันดร
นางวันรัก บุญอินทร
นางจตุพร ทองศรีคํา
นายชาคริต อิทธิเดชรัตน

ประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกิตติมศักดิ์
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
เลขาธิการ
กรรมการ
ตัวแทนสํารอง (กรรมการ)
ตัวแทนสํารอง (กรรมการ)
สมาชิก และคณะอนุกรรมการสํารวจฯ
ผูเขารวมสํารวจ
ผูจัดการสมาคม
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ขอมูลและสถิติ

จังหวัดเพชรบูรณ
แหลงขอมูล : หางหุนสวนจํากัด นิยมชัยพืชผล

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่บานเขาพลวง อําเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูร ณ
ปนี้เกษตรกรมีการปลูกขาวโพดเพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลว เนื่องจากขาวโพดไดราคาดี
ในดานผลผลิตตอไรของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่เกษตรกรปลูกในเขตนี้ไดเฉลี่ยอยูที่ 1,600 ก.ก./ไร
(ฝกสด ความชื้น 30%) เนื่องจากปนี้มีฝกตกสม่ําเสมอ โดยผลผลิตตอไรจะขึ้นอยูกับแตละพื้นที่ และการไดรับ
น้ํ าฝน และปุ ย ที่ ถู ก ต องตามความต องการของดิ น เมล็ ด พั น ธุ ที่ เกษตรกรในพื้ น ที่ นิ ย มใช ได แก CP 303,
CP 640 สําหรับผลผลิตในปนี้คาดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย และปริมาณน้ําเพียงพอ
สําหรับราคารับซื้อขาวโพดที่ทางรานรับซื้อเปนเมล็ด ความชื้น 14.5 % ราคาอยูที่ 8.10 บาท/ก.ก.
และขาวโพดฝก ความชื้น 30% ราคาอยูที่ 4.20 บาท/ก.ก.

แหลงขอมูล : บริษัท สหฟารม จํากัด (โรงงานอาหารสัตวและไซโล ตําบลหนองแจง)

ประวัติความเปนมา
โรงงานอาหารสัตวและไซโล (หนองแจง) บริษัท โกลเดนไลน บิสซิเนส จํากัด ที่ตั้งโรงงาน
99/9 หมูที่ ตําบลหนองแจง อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณไดเริ่มกอสรางตั้งแตปลายป พ.ศ. 2546 (2003)
และไดเริ่มดําเนินการผลิตอาหารตั้งแตเดือนเมษายน 2547 (2004) เปนตนมา และ พ.ศ. 2554 ไดมีการขยาย
โรงงานผลิตที่ 2
นโยบายความปลอดภัยในการผลิตสินคา (FOOD SAFETY POLICY)
กิจการอาหารสัตวและไซโล (หนองแจง) บริษัท โกลเดนไลน บิสซิเนส จํากัด มีความมุงมั่น
ผลิตอาหารสัตว ใหมีคุณภาพปลอดภัย ปราศจากอันตรายทางชีวภาพ เคมี กายภาพ ตามขอกฎหมายสากล
และขอกําหนดลูกคา ทําใหอาหารสัตวสําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับเลี้ยงไกเนื้อ ไกพันธุ มีความปลอดภัย เพื่อเปน
ผลิตภัณฑไกที่มีความปลอดภัยสูผูบริโภค
ขอบขาย
ครอบคลุมตั้งแตการรับวัตถุดิบ การจัดเก็บรักษา กระบวนการผลิต อาหารสัตวสําเร็จรูปชนิด
เม็ดสําหรับไกเนื้อและไกพันธุ สงมอบ ใหมีคุณ ภาพและความปลอดภัย ตอลูกคา โดยอันตรายทั้ง 3 ดาน
เริ่มการพิจารณาตั้งแตวัตถุดิบ ไปถึงขั้นตอนสุดทายของการผลิตเปนอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดสําหรับไกเนื้อ
และไกพันธุ รวมถึงการสงมอบใหกับลูกคา
ปริมาณรับซื้อขาวโพดใชผลิตอาหารสัตว
1. โรงงานอาหารสัตวหนองแจง
300,000 ตัน ตอป
2. โรงงานอาหารสัตวลํานารายณ
250,000 ตัน ตอป
3. โรงงานอาหารพัฒนานิคม
250,000 ตัน ตอป
รวม 800,000 ตัน ตอป
การจัดเก็บ
มีไซโลทั้ งหมด 10 ถัง ความจุ สามารถเก็บ ได ถังละ 5,000 ตัน แตบ รรจุ จ ริ งเพี ย งถั งละ
ประมาณ 4,800 ตัน โกดังเก็บไดประมาณ 60,000 – 70,000 ตัน มีเครื่องกรองอากาศ มีการอบยาโดยการอบใช
วิธีปดโกดังและใสยาไปตามทอดักยาที่จะอบซึ่งตัว ยาจะไมสัมผัสกับเมล็ดพันธุ ใน 1 เดือนจะใชขาวโพด
ประมาณ 40,000 – 50,000 ตัน อะฟลาทอกซินไมเกิน 20 % เกรดเขา เบอร 3 และเบอร 4

แหลงขอมูล : หางหุนสวนจํากัด สยามคอรนโปรดักส

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดยังคงทรงตัว
แตคาดวาผลผลิ ตนาจะเพิ่มขึ้น พื้น ที่เพาะปลู กขาวโพดขอมู ลที่ไดจากเกษตรจังหวัด ตัวเลขอยู ที่ประมาณ
749,000 กว าไร ซึ่ งมีพื้ น ที่ บางส ว นไม มี ขอมู ลลงไว ใ นเกษตรจั งหวั ด เพราะปลู ก ตามท องร องสวนอยู ที่
ประมาณ 10 – 15 %
ในสวนของอําเภอหนองไผ พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเทาเดิม ปนี้ทางรานไมมีนโยบาย
การสงเสริมใหปลูกถั่วเขียว เนื่องจากมีสตอกถั่วเขียวคงเหลือในโกดังของพอคาพืชไรที่เก็บถั่วเขียวไวเปน
จํานวนมาก ดังนั้นทางรานจึงมีนโยบายสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูการทํานาป ซึ่งคาดวาแนวโนม
ผลผลิตขาวโพดในฤดูหลังนาจะเพิ่มขึ้น
สําหรับราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวปนี้มีราคาสูงขึ้น ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการปลูก แตยังมี
เกษตรกรบางสวนยังคงปลูกมันสําปะหลังเพราะใชตนทุนในการปลูกนอยกวาการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ราคาขาวโพดที่เกษตรกรขายไดในปที่ผานมาอยูที่ประมาณ 8.00 บาท/ก.ก. ขาวโพดเมล็ด
ความชื้น 14.5%

จังหวัดนครสวรรค
แหลงขอมูล : ราน กันเองพานิช

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟาเปน
แหลงขาวโพดตนฝนเกษตรกรจะเริ่มปลูกในชวงตนเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
ในปนี้ขาวโพดมีผลผลิตลดลง จากเดิมปที่แลวปลูกขาวโพดไดผลผลิตประมาณ 1,500 ก.ก./ไร แตปนี้ลดลงเหลือ
ประมาณ 1,000 ก.ก./ไร เพราะมีขาวโพดเสียหายประมาณ 30% เนื่องจากประสบปญหาภัยแลง
ปจจุบันทางรานเริ่มอบขาวโพดไดประมาณ 1 สัปดาห ทางรานรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจาก
เกษตรกรเปนถัง ๆ ละ 15 ก.ก. ความชื้นอยูที่ 38 – 40 % ราคาอยูที่ถังละ 83 - 85 บาท/ถัง และทางรานจะไมรับซื้อ
ขาวโพดออนที่เก็บไมไดตามอายุ
ในปนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวโพดไมไดตามอายุ เพราะมีพอคาตางถิ่นมาแยงรับซื้อขาวโพด
ในพื้นที่ การที่เกษตรกรขายขาวโพดไมสมบูรณเต็มที่ ทําใหคุณภาพการอบของเมล็ดไมดี เนื่องจากมีความชืน้
ในเมล็ดสูง และไมสมบูรณ

แหลงขอมูล : สมาคมการคาพืชไร จังหวัดนครสวรรค

การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค ปนี้ขาวโพดมีผลผลิตลดลงเนื่องจาก
ประสบปญหาภัยแลง มีการปลูกขาวโพดหลังนาเล็กนอยโดยสวนมากจะปลูกที่อําเภอลาดยาว
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ปนี้พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเทาเดิม
ไมเพิ่มขึ้น แตมีการปลูกมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น การปลูกขาวโพดหลังนามีนอย เนื่องจากสภาพดินไมสมบูรณ
ไมเหมาะแกการปลูกขาวโพด

